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 2 (19) البيان أضواء

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 الرحمن الرحيم.بسم هللا 

الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم 
 : -رحمه هللا تعالى-بإحسان إلى يوم الدين، قال الشيخ محمد األمين الشنقيطي

صّرح هنا بالمراد بما كسبته قلوبهم لم ي    ٢٢٥البقرة:  ژ ڀڀ        ڀ پ پ پ ژقوله تعالى: "
لم يذكر هنا ما يترتب على ذلك إذا حنث ولكنه بّين في سورة المائدة أن المراد بما كسبت و 

وبّين أن الالزم في ذلك إذا حنث كفارة هي إطعام عشرة  ،القلوب هو عقد اليمين بالنية والقصد
ومن َعَجز عن واحد من الثالثة فصوم ثالثة أيام وذلك  ،مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ٴۇۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ژوله في ق

 ."٨٩المائدة:  ژ ىئىئ ېئ ېئ       ېئ ۈئ ۆئۈئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئەئ ائ ائ          ى
الحمد هلل رب العالمين وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 

بما جاء في سورة   -بقرةآية ال -هذه اآلية أراد أن يبين اإلجمال في -ه هللارحم -أجمعين، المؤلف
وأن اللغو ال كفارة فيه كما قالت  ،المائدة وأن ما كسبته القلوب هو العقد وهو القصد إلى اليمين

لكن مع ذلك كونه ال كفارة فيه ال يعني أن اإلنسان  ،وبلى وهللا ،ال وهللا :عائشة قول الرجل
أنه إذا حنث  -حمه هللار  -ثم بّين  ٢٢٤البقرة:  ژ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ژق لسانه بهذا ُيطل  

أو رأى  ،إذا حنث بمعنى أنه وقع على خالف ما حلف عليه وعقد عليه يمينه ،فإن عليه الكفارة
أن أنه حلف على شيء وغيره خير منه وأراد أن يأتي الذي هو خير فإنه يكفر كفارة اليمين سواء 

ا منها إال كفرت عن خير  إني وهللا ال أحلف على يمين فأرى غيرها »كّفر قبل الحنث أو بعده 
ذا أتى الذي هو خير ثم كفر عن يمينه فقد جاء ما يدل على  «يميني ثم أتيت الذي هو خير وا 

بفروعها وهو  -رحمه هللا -عند أهل العلم ذكرها الحافظ ابن رجبوهذا يندرج تحت قاعدة  ،ذلك
 ،وهذا محل اتفاق أنه إذا كان هناك سبب وجوب ووقت وجوب فإنه ال يجوز فعل الشيء قبلهما

وذكروا من ذلك كفارة اليمين لها سبب وجوب  ،والخالف فيما بينهما ،اويجوز الفعل بعدهما اتفاق  
وهو عقد اليمين ووقت وجوب وهو الحنث ال يجوز قبل اليمين أن تكفر ألنه قبل السبب وقبل 

ي مسألتنا فيه لكنه ف ،ويجوز بعدهما كأن هذا محل اتفاق وما بينهما هو محل خالف ،الوقت
الهدي له سبب وجوب وهو اإلحرام بالحج أو بالعمرة؟  ،نص ال ينبغي أن يدرج في الخالف

 بالنسبة للمتمتع.
 طالب: ............

 هذا سبب وجوب الهدي؟ لو حل من عمرته ورجع إلى أهله.
 طالب: ............
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 طّيب إذا رجع إلى أهله يلزمه هدي؟ 
 طالب: ............

 لعمرة أدى العمرة وحل الحل كله وال أحرم بالحج ورجع إلى أهله.بعد ا
 طالب: ............

 سبب الوجوب ووقت الوجوب قبل اإلحرام بالحج. كيفأجل خالص 
 طالب: ............

وسبب الوجوب اإلحرام بالحج في التمتع أو اإلحرام   ١٩٦البقرة:  ژ ېې ۉ  ۉ ۅ ژهذا الوقت 
ا في القران  ېې ۉ  ۉ ۅ ژأو اإلحرام بالحج في حال اإلفراد ووقت الوجوب يوم النحر  بهما مع 

وما بينهما بين السبب والوقت هذا محل خالف بين أهل العلم يجّوز الذبح فيه   ١٩٦البقرة:  ژ
وأّلف من أّلف  ،الشافعية والجمهور ال، أن وقته وقت األضحية فال يصح إال بعد صالة العيد

ر في ج" إيضاح ما توهمه "وُردَّ عليه بأكثر من رد  "واز ذبح الهدي قبل يوم النحرالقول الَيس 
وهناك فروع أخرى معلوم أن مثل هذه  "صاحب الُيْسر في ُيْسر ه من تجوزيه النحر قبل وقت نحره

القواعد تابعة لنصوص والنص هو الحكم إذا جاء في فرع من فروع هذه القاعدة نص قضى 
 .ية وليست كليةألن القواعد أغلب ؛عليها

 طالب: ............
 هو؟ ما

 طالب: ............
 ابن رجب أشبه ما تكون بالضوابط. نعم قواعد

 طالب: ............
طريقة متينة لتخريج طالب علم فقيه معنى هذا أن تأتي  ،كون للتفقهيمنهجه من أحسن ما 

هذه الفروع وهي مسائل فقهية وتدرس  تفهم القاعدة وتتصور القاعدة ثم تأتي إلى ،للقاعدة وتفهمها
ثم بعد ذلك تنظر  ،وترى ارتباط هذه المسائل بالقاعدة األصل ،هذه المسائل من كتب المذهب

ألنه قد يشير إلى  ؛يعني في الروايات األخرى في المذهب ،إلى ما قيل فيها في المذاهب األخرى 
الكتاب مشحون من المسائل الفقهية  ،أكثر من رواية واألقوال األخرى في المذاهب األخرى فيه

إذا انتهيت من الكتاب ما شاء هللا تصير  ،مع الربط بالقاعدة األصل التي تضبط هذه الفروع
ال افقيه  ومع ذلك ال تنسى الدليل يعني مع دراسة المسائل الفقهية اذكر األدلة. مؤصَّ

 طالب: ............
بكتاب طبقة  ليسال،  القين طالب العلم يلقَّن تلقينبكتاب ت ليسأنت افهم أنه  ،كتاب تلقين ليس

 الولذلك بعض اإلخوان في دروسنا يقول أنت  ؛أولى أو ثانية ال، هو كتاب تفقيه وتفتيق ذهن
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 4 (19) البيان أضواء

مبتدئين؟ فيهم طالب علم أمامنا  هم  من نرى ترجح نقول  والمن المسائل  اترجح تمشي كثير 
 يمشي أمره سهل. ذيعّين لينوي أن يتابع أما الول مفمثل هذا ما ُيلزم طالب العلم بق ،كبار

 طالب: ............
 اختصار. ليسإذ ا ما له اختصار 
 طالب: ............

 ال شيء.
 طالب: ............

 الفايدة؟! ما
 طالب: ............

يا شيخ أنا أقدر من قواعد ابن رجب القاعدة وأمشي للتي بعدها ما يحتاج إلى اختصار ما زاد 
جّرد القواعد كأنها المذكرة التي  ؟معنى اختصار ما اوال نقص من القواعد وال حرف اوال حرفالشيخ 

لو أن الشيخ جّرد القواعد وحذف منها ما ال يحتاج إليه  ،ابتأليف أبد   ليستذكرها هو بنفسه هذا 
ر عشرة ألن في بعضها طول واقتصر من الفروع ما يوّضح القاعدة أكثر من غيرها بدل ما يذك

يجرد القواعد أن أما  ،ثالثة توضح القاعدة هنا يكون اختصار القواعدأو فروع يقتصر على اثنين 
 يعجز عنه أحد. الاختصار هذا  ليسويترك الفروع كلها هذا 

 طالب: ............
هذا تحتها  ماال تقرأ  فقط،يكتبها مميزة بالكتابة القاعدة  أويحتاج  الالطالب  ،بنفسه يفعلهاهو 

الكالم ذا ه :الثانوي المتوسط أو في  ذيتقول ألخوك الصغير الهو االختصار ؟! يعني أنت لو 
 ااختصار  ال ليسدفتر ما يعرف؟! يعجز؟! في ه لي كتب قاعدة وذكر تحته سطرين اكتب الذي

ذا أراد الفروع ،هذا لالستذكار استذكار القواعد فقط في مذكرة صغيرة يضعها في جيبه يتذكرها  وا 
نسميه  الهذا  مأمول،على المستوى ال لم يختصريعني بعد أن قرأها وقرأ الفروع وطبقها الشيخ 

 الناس تلقفوه وطاروا به وشرحوه وكذا مثل شرح منظومة اآلداب هذا شرح؟!  ا،اختصار 
 يعني يكتب الكتاب المنظومة فوق واإلنصاف تحت هذا شرح؟!

 طالب: ............
 .نعم

 ...طالب: .........
نقل اإلنصاف بحروفه ونقل عقد الفرائد بحروفها هذا شرح؟! لو قلنا بهذا قلنا محمد رشيد رضا 

ال؟ ومقام الشيخ  أوألنه نقل المغني فوق والشرح الكبير تحت، صح  ؛هو مؤلف المغني والشرح
 .هذا  ليس

 طالب: ............
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

 ليست جيدة،بعض اإلخوان يقولون و  ،أنا عندي طبعة الفوزان القديمة ،أنا ما قرأت فيهوهللا 
 انتقدها بعض اإلخوان.

 ظاهر هذه اآلية.  ٢٢٨البقرة:  ژ چ   ڃ ڃ ژقوله تعالى: 
 ؟ ٢٢٨البقرة:  ژ چچ چ چ   ڃ ژ؟ ما عندك  ٢٢٨البقرة:  ژ چچ چ ژما عندك 

 بعد. ستأتي
 عندك؟ لكن اآلية المكتوبة

 "بعد.. أتى بهابعدها ثالثة قروء يا شيخ..  ليس"
هل تدخل في هذه المدة  ال إشكال سواء كتبها أو تركها هو يتكلم عن المطلقات جنس المطلقات

 ؟أو ال
ظاهر هذه اآلية شمولها لجميع المطلقات ولكنه بّين في آيات أخر خروج بعض المطلقات من "

 ۋ ٴۇ  ۈ ۈ ژهذا العموم كالحوامل المنصوص على أن عدتهن وضع الحمل في قوله 

 ."وكالمطلقات قبل الدخول  ٤الطالق:  ژ ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
هو يتكلم عن الحوامل كالحوامل   ٤الطالق:  ژ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ژ؟ كيف ،ال

 ژ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ژالمنصوص على أن عدتهن وضع الحمل في قوله تعالى 

بعد ثالثة قروء العدة  سيأتيذاك نها.. وكالمطلقات قبل الدخول المنصوص على أ  ٤الطالق: 
 ألشهر.با

 طالب: ............
ليست الطبعة و ال؟ أو يملي على كل حال الكتاب طبع أكثر من مرة  أوما أدري الشيخ هو يكتب 

 مع الشيخ. تيهي ال ماأدري  المختلفة 
 دار الحديث.
 دار الحديث.

 طالب: ............
إلحاقات بعضها  على كل حال الناس يعانون أصول خطية أو متعبة وفيها ،غيرها ال يوجد نعم

 إشكال  فاليمين وبعضها شمال وبعضها ال، كتاب مرتب ولو تسمع األشرطة وطبقته على هذا 
 وكالمطلقات قبل الدخول.  ٤الطالق:  ژ وئۇئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ژفي قوله 

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ژكالحوامل المنصوص على أن عدتهن وضع الحمل في قوله "

: منصوص على أنهن ال عدة عليهن أصال بقولهوكالمطلقات قبل الدخول ال  ٤الطالق:  ژ وئۇئ
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 گگ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ    ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ژ

 "أم اللواتي ال يحضن لِكَبر أو ِصَغر فقد بّين..  ٤٩األحزاب:  ژ ڳ ڳ ڳ گ گ
 ا.سئل الجهم بن صفوان عن المطلقة قبل الدخول فقال تعتد أربعة أشهر وعشر  

 طالب: ............
  العافية.خذالن نسأل هللا

 طالب: ............
 فهم الواقع؟! هللا المستعان. والفهم الدليل  ال
 ٴۇ  ۈ ۈ ژفي قوله أما اللواتي ال يحضن لِكَبر أو ِصَغر فقد بيَّن أن عدتهن ثالثة أشهر "

 ".٤الطالق:  ژ ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
وأما  ،يرة من القرآنهذا نص في مسألة زواج الصغيعني لصغر و   ٤الطالق:  ژ ىى ې ې ژ

 .-عليه الصالة والسالم-الدليل من السنة فزواج عائشة رضي هللا عنها منه 
ألن القرء يطلق لغة على الحيض ومنه قوله  ؛فيه إجمال  ٢٢٨البقرة:  ژ چچ چ ژقوله تعالى: "
 ".«دعي الصالة أيام إقرائك» -صلى هللا عليه وسلم-

.  أقرائك 
 ."الطهر ىا لغة علء أيض  ويطلق القر  «أيام أقرائك»"

 فهو من المشترك.
 ومنه قول األعشى:"

 أفــــــي كــــــل يــــــوم أنــــــت جاشــــــم  ــــــزوة
 

 تشـــــــــــد ألقصـــــــــــاها عـــــــــــزيم عزائـــــــــــك 
 وفــــــــي الحــــــــي رفعــــــــة مورثــــــــة مــــــــاال   

 
 لمـــــا ضـــــاق فيهـــــا مـــــن قـــــروء نســـــائكَ  

 ."وم أن القرء الذي يضيع على الغازي من نسائه هو الطهر دون الحيضومعل 
ا؟!  اليعني الحائض   يستمتع منها أبد 

 طالب: ............
 يتم االستدالل بقول األعشى لو كانت الحائض يجب اعتزالها بالكلية.

 ؟الحيضاتوقد اختلف العلماء في المراد بالقروء في هذه اآلية الكريمة هل هو األطهار أو "
وممن ذهب إلى أن المراد بالقرء  ،وسبب الخالف اشتراك القرء بين الطهر والحيض كما ذكرنا

 "في اآلية الطهر مالك والشافعي وأم المؤمنين عائشة وزيد بن ثابت..
 طالب: ............

 هو؟ ما
 طالب: ............
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 كالم األعشى يقول:
......................... 

 
 لمااااااااا ضاااااااااع فيهااااااااا ماااااااان قااااااااروء نسااااااااائك 

وقت االستمتاع فكالمه يريد أن يجعل وقت  ؟يضيع عليه من زوجته ذيال ماالغازي أو المسافر  
ع بالطاهرة لكن هي مثل االستمتا ليسلكن الحائض يستمتع بها نعم  ،االستمتاع الطهر فقط

ما يضيع من أنواع االستمتاع غير  ،فهذا الوقت وهي حائض يضيع منه ،موضع استمتاع
 اإليالج.

 طالب: ............
االستمتاع وقت الطهر أصل لكن يبقى هل نجعل الحائض وجودها مثل عدمها كأنك مسافر 

عليه الصالة -ان النبي ك ؟!استمتاع ال يوجد ؟عنها أو كأنها غير موجودة هي مسافرة عنك
 حائض. ي فأتزر ويباشرني وأنا حائض تقوليأمرن -والسالم

 طالب: ............
 .مسلم أصال   غيروهو 

وممن ذهب إلى أن المراد بالقرء في اآلية الطهر مالٌك والشافعي وأم المؤمنين عائشة وزيد بن "
لزهري وعاّمة فقهاء المدينة وهو ثابت وعبد هللا بن عمر والفقهاء السبعة وأبان بن عثمان وا

 ."رواية عن أحمد
 انتهى القول األّول وأجلب عليه الشيخ بمن ذكر لكن القول الثاني من قال به؟

وممن قال بأن القروء الحيضات الخلفاء الراشدون األربعة وابن مسعود وأبو موسى وعبادة بن "
التابعين و يرهم وهو الرواية  الصامت وأبو الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبل وجماعة من

 ."الصحيحة عن أحمد
ا؟ مصطفى الخن له كتاب كبير مجلد في أسباب االختالف ذكر في وما هو مذهب الحنفية أيض  

وأن سبب االختالف االشتراك في اللفظ في كالم واضح وجميل أنا  ا طويال  هذه المسألة كالم  
ا. اأذكره قديم  يعني قديم جدًّ

 ...طالب: .........
 االختالف عند الفقهاء مصطفى الخن.أسباب  نعم ،جيدالكتاب وهللا 

واحتج كلٌّ من الفريقين بكتاب وسنة وقد ذكرنا في ترجمة هذا الكتاب أننا في مثل ذلك نرجح "
 ."ما يظهر لنا أن دليله أرجح

ل هو يرجح يعني ال يعتمد أو يقلد المذاهب السيما المذهب المالكي الذي تفقه عليه من دون دلي
 ما يعضده الدليل.
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 ۋ ٴۇ  ۈ ۈ ژأما الذين قالوا القروء الحيضات فاحتجوا بأدلة كثيرة منها قوله تعالى: "

 "قالوا.. ٤الطالق: ژ  ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
دد الحيض األصل في الع   ،تحيض ال تيال في من الواضح وأصرح من كل صريح هذا أوضح

ألن الغالب أن الحيض يكون  ؛ُيجعل مكان كل حيضة شهرما تحيض  تيوالقروء الَحيض لكن ال
 في أثناء شهر الحيضة الواحدة تكون في شهر.

قالوا فترتيب العدة في األشهر على عدم الحيض يدل على أن أصل العدة بالحيض واألشهر "
 ژ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ژا بقوله واستدلوا أيض   ،بدل من الحيضات عند عدمها

-قالوا إنه  «دعي الصالة أيام أقرائك»لوا هو الولد أو الحيض واحتجوا بحديث قا  ٢٢٨البقرة: 
وقد أطلق القرء على الحيض فدل ذلك على أنه المراد  ،هو مبيِّن الوحي -صلى هللا عليه وسلم

 ."في اآلية واستدلوا بحديث اعتداد األمة بحيضتين وحديث استبرائها بحيضة
 استبراؤهن بحيضة. المسبيات ،واستبراء غيرها بحيضة
 طالب: ............

 المختلعة كلهن يستبرأن بحيضة. ،الموطوءة بشبهة ،والموطوءة بزنا
قالوا   ١الطالق:  ژ پ پ ژوأما الذين قالوا القروء األطهار فاحتجوا بقوله تعالى: "

-ا قوله عدتهن المأمور بطالقهن لها الطهر ال الحيض كما هو صريح اآلية ويزيده إيضاح  
 "..-صلى هللا عليه وسلم

 ألنه ال يجوز أن تطلق في الحيض فتطلق للعدة التي هو الطهر.
في حديث ابن عمر المتفق عليه فإن بدا له أن  -صلى هللا عليه وسلم-ا قوله ويزيده إيضاح  "

 ."يطلقها
ل إذا كان هناك ترابط بين إيقاع الطالق وبين الخروج من العدة الطالق ال يجوز في الحيض ه

ا تطلق بالطهر ثم بعد ذلك تحسب ثالث ترابط أبد   ال يوجدمعنى هذا أن العدد تعتبر بالطهر؟ 
 حيضات وتخرج من العدة.

-قالوا إن النبي  ،ا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر هللافإن بدا له أن يطلقها فليطلْقها طاهر  "
الطهر هو العدة التي أمر هللا  صّرح في هذا الحديث المتفق عليه بأن -صلى هللا عليه وسلم

وهو   ١الطالق:  ژ پ پ ژا أن ذلك هو معنى قوله تعالى: أن يطلَّق لها النساء مبيِّن  
الذي يظهر لي دليل  -عفا هللا عنه -قال مقيده ،نص من كتاب هللا وسنة نبيه في محل النزاق

 "هؤالء.
 أن دليل هؤالء.
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ألن مدار الخالف على القروء  ؛محل النزاقالذي يظهر لي أن دليل هؤالء هذا فصل في "
والحيضات أو األطهار وهذه اآلية وهذا الحديث دال على أنها األطهار وال يوجد في كتاب هللا 

شيء يقاوم هذا الدليل ال من جهة الصحة وال من جهة  -صلى هللا عليه وسلم-وال سنة نبيه 
 ."الصراحة في محل النزاق

 ٴۇ  ۈ ۈ ژولوا مثل هذا الكالم في أدلتهم في اآلية األولى ألصحاب القول الثاني أن يق

أصرح من كون أو من  يوجد ٤الطالق:  ژ ىى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
يئسن من المحيض والالئي لم يحضن لصغر  ئيألن التي ال تحيض واآل ؟اعتبار العدة بالحيض
َيض يعتددن باألشهر بدال   يئسن من  ،ط بالمحيضالالئي يئسن من المحيض كل الرب ،من الح 

األصل الحيض لكن مادام ال يوجد حيض إما لكبر أو صغر ، يحضن لصغرالمحيض أو لم 
يعني أيام  «دعي الصالة أيام أقرائك»أصرح من هذا؟! األمر الثاني  يوجدفيستبدل ذلك باألشهر 

 حيضك التي تتحيضين فيها في العادة.
 طالب: ............

 فية لوقت عدتهن.الالم ظر  ،ها؟ وقتب ماذا
ى وقد صرح فيه ،ألنه حديث متفق عليه مذكور في معرض بيان معنى آية من كتاب هللا تعال"

 -جل وعال -ا أن ذلك هو مراد هللابأن الطهر هو العدة مبيِّن   -صلى هللا عليه وسلم-النبي 
فتلك العدة  -صلى هللا عليه وسلم-فاإلشارة في قوله  ١الطالق:  ژ پ پ ژبقوله: 

أي في حال كونها  «افليطلقها طاهر  »ألن معنى قوله  ؛راجعة إلى حال الطهر الواقع فيه الطالق
 ."اطاهر  

أصحاب ا استدلوا أيض   ،وأما االعتداد فهو شيء آخر ،انعم الطالق ال يجوز إال أن تكون طاهر  
ن القرء في مما يدل على أ ٢٢٨البقرة:  ژ چچ چ ژالقول الذي نصره الشيخ بلحوق التاء للعدد 

الطهر مذكر والحيضة مؤنثة فالمراد به الطهر مع أن العرب يذكرون  ،لفظه ومعناه مذّكر
ما أن يؤنثوه لمعناه أو  ،ويؤنثون للفظ واحد إذا اختلف لفظه عن معناه فإما أن يذكروه للفظه وا 

ن كان معناه الحيضة التي هي ،العكس  المؤنثة. فالقرء لفظه مذكر فلحوق التاء من أجل لفظه وا 
ثم بيَّن أن ذلك الحال الذي هو الطهر هو العدة مصرِّحا بأن ذلك هو مراد هللا في كتابه "

ث اإلشارة لتأنيث الخبر وال تخلص وال تخلُّص وهذا نص صريح في أن العدة بالطهر وأنّ  ،العزيز
صوص من هذا الدليل لمن يقول هي الحيضات إال إذا قال العدة  ير القروء والنزاق في خ

جماق أهل  ،القروء كما قال بهذا بعض العلماء وهذا القول يرده إجماق أهل العرف الشرعي وا 
 ."اللسان العربي على أن عدة من تعتد بالقروء هي نفس القروء ال شيء آخر زائد على ذلك

 المقابل لمن تعتد بالقروء؟  ماطيب 
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 طالب: ............
َيض مع مقابلة مع ما  ،باألشهر التي تعتد بالقروء يقابلها التي تعتد والمقابلة بين من يعتد بالح 

َيض.  يقابلها من يعتد باألشهر يدل على أن القروء هي الح 
 طالب: ............

 ؟كيف
 طالب: ............

على كل حال المرأة تعرف وقت حيضها وتعرف وقت طهرها وهي مؤتمنة على ذلك عادتها 
جود المؤثرات في العصر الحديث العادة مطردة يوجد مضطربات يعني قبل و  ،مطردة في الغالب

 ،لكنهم على خالف األصل فهي تعرف متى تأتيها العادة ومتى تنقطع وقت العادة ومتى تذهب
 فمثل هذا يعني واضح فال يدخل في محل بحثنا.

 طالب: ............
 ؟كيف

 طالب: ............
نعم يبقى  ،كونها تطلق في الطهر هذا مجمع عليه طلقوهن لعدتهن أن تقصد طلقوهن لعدتهن

 پ ژلكنه ليس لعدتهن ومخالف لقوله  ؟الخالف في طالق الحائض هل يقع أو ال يقع

فالطالق شيء يقع في طهر لم يجامعها فيه لصراحة حديث ابن عمر هذا  ١الطالق:  ژ پ
 لكن هل االعتداد باألطهار أو بالحيض هذا محل البحث. ،واضح
 ............طالب: 

 هو؟ ما
 طالب: ............

 معنى طلقوهن لعدتهن؟ ماطلقوهن لعدتهن 
 طالب: ............

الطالق هذا  يحيعني إذا وقع الطالق انتهت العدة؟ إذا وقع الطالق في الطهر انتهت العدة؟ صح
 ما يختلف فيه.

 طالب: ............
ض أنه يصحح الطالق في الحيض؟ تبع ا لمن ال، يعني هل من الزم من يقول بأن القرء الحي

وعلى كل  ،يقول بأن القرء هو الطهر طلقوهن لعدتهن هو الطهر؟ هل فيه تالزم؟ ما فيه تالزم
القرء في المنصوص لكن مسألة  ،لى هذا ويطلق على هذاحال المسألة اللفظ مشترك يطلق ع
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إال فرق أهل العلم وال يترتب عليها عليه في اآلية هل هو الطهر أو الحيض؟ المسألة خالفية بين 
  أيام يسيرة.

 طالب: ............
 هل المأمور به اآلن الزوج أو المرأة؟ من المطالب بالطالق ومن المطالب بالعدة؟ 

 طالب: ............
 خالص افترقا انتهى اإلشكال.

معبَّر عنه ا وذلك هو الوهي زمن التربص إجماع    ١الطالق:  ژ پڀ پ ژوقد قال تعالى "
هذه اآلية فال يصح ألحد أن   ٢٢٨البقرة:  ژ   ڃ ژبثالثة قروء التي هي معمول قوله تعالى: 

قروء المذكورة ا على ثالثة ا يسمى العدة زائد  أن يقول إن على المطلقة أن تعتد باألقراء شيئ  
ها وأيام إحدادها وعدة المرأة أيام أقرائ :وفي القاموس ،في اآلية الكريمة ألبتة كما هو معلوم

 ."على الزوج وهو صريح منه بأن العدة هي نفس القروء ال شيء زائد عليها
 چ چ   ڃ ژيختلف فيه أصحاب القول األول مع القول الثاني العدة أيام القروء  الهذا 

 ما هذه القروء هذا محل الخالف. ،لكن ما المراد بالقرء  ٢٢٨البقرة:  ژ چچ
مساكها عن وعدتها أيض   ،ة أيام أقرائهاوعدة المرأ :وفي اللسان" ا أيام إحدادها على بعلها وا 

أو وضع حمل حملته من زوجها فهذا بيان بالغ من الصحة  اا كان أو أقراء  الزينة شهور  
والوضوح والصراحة في محل النزاق ما ال حاجة معه إلى كالم آخر وتؤيده قرينة زيادة التاء في 

لداللتها على تذكير المعدود وهو األطهار ألنها مذكرة والحيضات   ٢٢٨البقرة:  ژ چچ چ ژقوله 
 ."مؤنثة

 طالب: ............
 كيف؟ 

 طالب: ............
ذا كانت تحيض فحيضها باألقراء. ،تحيض لكبر أو صغر الشهور إذا كانت   وا 

 طالب: ............
 ين؟أ

 طالب: ............
مساكها عن يض  وعدة المرأة أيام أقرائها وعدتها أ ا أيام إحدادها على بعلها هذه المتوفى عنها وا 

 ا كانت أم أقراء.الزينة شهور  
 طالب: ............

 األقراء لغير المتوفى عنها. نعم
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وأن التاء  ،وجواب بعض العلماء عن هذا بأن لفظ القرء مذكر ومسماه مؤنث وهو الحيضة"
ا عنى المؤنث يقال فيه إن اللفظ إذا كان مذكر  ذكر ال للمإنما جيء بها مراعاة للفظ وهو م  

د من التاء كقول ا ال تلزم التاء في عدده بل تجوز فيه مراعاة المعنى فيجّرد العدومعناه مؤنث  
 ".عمر بن أبي ربيع

 عمَر.
 ."كقول عمَر بن أبي ربيعة المخزومي وكان َمِجنِّي"

َجنّ ي..  م 
ـــــي دون مـــــن كنـــــت أتقـــــي"  وكـــــان ِمَجنِّ
 

ــــــان ومعصــــــر  ــــــالث شــــــخوص كاعب  "ث
ر  كاعبان..   وُمعص 

 كاعبان.
ُر.  وُمْعص 
.  وم عِصر 
 المعهد ما مر عليكم؟في درسوا  ذينال ،المعهدفي شواهد شروح األلفية ما مر عليكم هذا من 

ااااااااي دون ماااااااان كناااااااات أتقااااااااي َجنّ   وكااااااااان م 
 

 ثااااااااااااالُث شااااااااااااخوص كاعبااااااااااااان.......... 
 ثالُث شخوص ألنك لو قلت الكاعبان يؤثر مثنى تقول: ،أو ثالَث شخوص 

............................... 
 

اااااااااارُ    ثااااااااااالُث شااااااااااخوص كاعبااااااااااان وُمعص 
 فيكون الخبر مقدم. 

 طالب: .............
شخوص جمع شخص ما قال ثالثة شخوص ألن معنى شخوص النحو شواهد ابن عقيل في 

ر.المراد به ثالث إناث كاعبان و   ُمْعص 
ا إلى أن مسمى العدد نساء مع أن لفظ الشخص الذي أطلقه فجّرد لفظ الثالث من التاء نظر  "

 وقول اآلخر: ،على األنثى مذّكر
ــــــــــ ن كالب   ا هــــــــــذه عشــــــــــر أبطــــــــــنوا 

 
ــــــا ا  ــــــن قبائله ــــــريء م ــــــت ب  لعشــــــروأن

 ."فجّرد العدد من التاء 
يعني إذا أردت أن ُتسند إلى طلحة أو واثلة وهي أسماء ألفاظها مؤنثة وتطلق على المذكر تقول 

 جاءت طلحة؟ أوجاء طلحة 
 طالب: .............

 تب واثلة في أسماء النساء فهرس سير أعالم النبالء وذاكر واثلة مع النساء.ك ذيجاء طلحة وال
 ..........طالب: ...
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 ا تعامل اللفظ وأحيانا تعامل المعنى.ال، هل التعامل مع اللفظ أو مع المعنى؟ العرب أحيان  
 طالب: .............

وهذا المفهرس الذي فهرس سير أعالم النبالء فهرس مستقل  ،ا تفعل هذاا تفعل هذا وأحيان  أحيان  
 ،جويرية مع النساء ،ا مع النساءء قطع  حدثنا جويرية بن أسما ،جعل واثلة بن األسقع مع النساء

على كل  ،وجويرية وأسماء هو اسمه جويرية وأبوه أسماء ،مع النساء وضعه أجده قدفتحه أ عندما
 ا للمعنى والعكس.ا للفظ وتؤنث تبع  حال العرب تذكر تبع  

ثالثة ا إلى معنى القبيلة وكذلك العكس كقوله: فجرد العدد من التاء مع أن البطن مذكر نظر  "
 "أنفس..

ل به إن أولت بمؤنث ُمنعت من الصرفوقد يصرفون اللفظة وقد يمنعونها نظر   ن  ،ا لما تؤوَّ وا 
ذا أريد به  ،فالمكان ُيمنع من الصرف للعلمية والتأنيث إذا أريد به البقعة ،ُأولت بمذكر صرفت وا 

 المكان ُصرف.
 طالب: .............

 وهنا القرء مذكر فُيذكر له العدد. ،تاء التأنيث فيؤنثألنه لحقته  ؛ين؟ هذه مراعاة للفظأ
 وكذلك العكس كقوله:"

ــــــــــــــــالث ذ ود ــــــــــــــــس وث ــــــــــــــــة أنف  ثالث
 

 ............................" 
 َذود. 

 ........وثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالث َذود"
 

ــــــــال  ــــــــى عي  لقــــــــد عــــــــال الزمــــــــان عل
ا إلى أن المراد بها أنفس ذكور وتجوز ا نظر  فإنه قد ذكر لفظ الثالثة مع أن األنفس مؤنثة لفظ   

طلق احتمال وال مراعاة اللفظ في جرد من التاء في األخير وتلحقه التاء في األول ولحوقها إذ ا م
ا ومعنى كالقرء بمعنى الطهر نه بخالف عدد المذكر لفظ  يصح الحمل عليه دون قرينة تعيِّ 

فلحوقها له الزم بال شك والالزم الذي ال يجوز  يره أولى من التقديم من المحتمل الذي يجوز 
 ."عنه ولم تدل عليه قرينة كما ترى  أن يكون  يره بدال  

ذا  ،فال ُيختلف في لحوق التاء في عدده االطهر صار لفظه ومعناه مذكر يقول إذا أولنا القرء ب وا 
رحمه  -فيقول الشيخ ،قلنا القرء الحيض فلفظه مذكر ومعناه مؤنث تأويله مؤنث فيجوز هذا وهذا

والالزم الذي ال يجوز غيره يعني إذا اتفق اللفظ مع المعنى أولى بالتقديم من المحتمل الذي  -هللا
 منه ومادام المسألة في حّيز الجواز فال إشكال. ن غيره بدال  يجوز أن يكو 

فإن قيل ذكر بعض العلماء أن العبرة في تذكير واحد المعدود وتأنيثه إنما هي باللفظ وال تجوز "
 ".يه قرينة أو كان قَصد ذلك المعنىمراعاة المعنى إال إذا دلت عل

 قْصد.
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ي نحن بصددها ليس فيها أحد األمرين قال األشموني ا واآلية التأو كان قْصد ذلك المعنى كثير  "
 في شرح قول ابن مالك:

 ثالثـــــــــــــة بالتـــــــــــــاء قـــــــــــــل للعشـــــــــــــرة
 

ــــــــــي عــــــــــد مــــــــــا آحــــــــــاده مــــــــــذكرة   ف
 فـــــــــــــــــي الضـــــــــــــــــد جـــــــــــــــــّرد........ 

 
 ....................... 

 ."إلى آخره 
 يعني جرد من التاء.

ا فبلفظه تقول ثالثة أشخص الثاني اعتبار التأنيث في واحد المعدود إن كان اسم  " :ما نصه"
ألن لفظ شخص مذكر ولفظ عين مؤنث هذا ما لم  ؛ا رجاالا نسوة وثالث أعين قاصد  قاصد  

 "يتصل الكالم ما يقوي المعنى..
 بالكالم.

 "نى أو يكّثر فيه..هذا ما لم يتصل بالكالم ما يقوي المع"
 أو يكُثر فيه قصد.

 فإن اتصل به ذلك جاز مراعاة المعنى فاألول كقوله: ،أو يكث ر فيه قصد المعنى"
........................... 

 
 ثـــــــالث شـــــــخوص كاعبـــــــان ومعصـــــــر 

ن كالب  وكق   بيت والثاني كقوله:الا.. وله: وا 
ــــــــــــــــالث ذود ــــــــــــــــس وث ــــــــــــــــة أنف  ثالث

 
 .......................... 

 ."انتهى 
بن عقيل منه يعني من شرح األشموني على ألفية ابن مالك وهو من أفضل الشروح وأوضحها وا

وأما أوضح المسالك فهو مجرد عن األلفية  ،أخصر منه ويفي بالغرض والجمع بينهما حسن
 فيه ألفية. ليست

 طالب: .............
ابن  ،فيه صعوبةو فيه وعورة معه مجرد من األلفية ولذلك التعامل  يعني هو في ظالل األلفية

وابن هشام مع وعورته  ،ه وأوضحهشام فيه صعوبة ابن عقيل أسهل منه واألشموني أسهل من
وصعوبته على آحاد المتعلمين يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى حواشي مع أن األشموني وضع 
عليه حواشي وابن عقيل وضع عليه حواشي وقراءة هذه الشروح بحواشيها كل هذا فيه يعني 

 هذا الفن.صرف لوقت أكثر مما يستحقه 
 طالب: .............

 يصدم.
 .........طالب: ....
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لو حفظوا األلفية  ،وا من المعهد ودرسوا ابن عقيل سهل عليهماؤ وا من المعهد لو جاؤ ألنهم ما ج
ما عرفوا  ،من ال شيء يأتون لكن  ئاشيابن هشام كما كنا نصنع وقرؤوا شرح ابن عقيل ما صار 

مبتدئ يقرأ يعني مثل طالب ألوضح المسالك صدمة  يأتون ا في التعليم العام مع األسف ثم شيئ  
 درء تعارض العقل والنقل هذه صدمة.في 

 طالب: .............
ودرس الفن على الجادة حفظوا اآلجرومية وسمعوا شروحها وقرؤوا ما كتب  اإذا حضر دروس نعم

أما  ،عندهم أرض يسمونها خصبة تقبل وتنبت ،عليها ثم القطر يكون عندهم شيء ُيبنى عليه
اآلن بعض طالب العلم يعني  ،دةئفا امر عليها الحياة ما فيه فيها شيء وال ليسأرض جدبة 

عنده  ليس هألن ؛اتجده ما شاء هللا مظهره وتقول طالب علم ثم بعد ذلك يخرج ما استفاد شيئ  
حتى أنه حضر عندنا مدة ثالثة أشهر أو خمسة أشهر واحد ما شاء هللا  ،امقدمات ممهدات أبد  

ذا  ا،مسلم أحضرالبخاري في والمسكين إذا صار الدرس  ل العلمإذا رأيته قلت هذا من أه  كانوا 
ولذا يقولون من  ؛عنده أساس لن يصل ليس ذيمشكلة مثل هؤالء ال ،القرطبي أحضرمسلم في 

 صل وهو على هذه الطريقة.يمكن ي الُحرم األصول ُحرم الوصول 
 ."وقال الصّبان في حاشيته عليه وبما ذكره الشارح"

 ُيرد.
بأربعة شهداء على أن   ٢٢٨البقرة:  ژ چچ چ ژاستدل به بعض العلماء في قوله تعالى: ي رد ما "

ألن الحَيض جمع حيضة فلو  ؛األقراء األطهار ال الحيض وعلى أن شهادة النساء  ير مقبولة
ووجه الرد أن المعتَبر هنا اللفظ ولفظ  ،ولو أريد النساء لقيل بأربع ،أريد الحيض لقيل ثالث

فالجواب وهللا تعالى أعلم أن هذا خالَف التحقيق والذي  ،رين انتهى منه بلفظهمذكّ  قرء وشهيد
 "يدل..

 خالُف.
 "ا..أن هذا خالف  التحقيق والذي يدل عليه استقراء اللغة العربية جواز مراعاة المعنى مطلق  "

يدل على  هو اإلشكال في دراسة مثل هذه القضايا في األلفاظ المشتركة التي في لغة العرب ما
ول قول وفيها ما يدل على القول الثاني بإمكان الشخص الذي إذا ترجح له شيء يجلب على الق

ولو كان ما يؤيد قول الكوفيين جمع أقوال الكوفيين وغفل  ،ما يريدهالذي يريده بنقل كل ما قيل في
لة واألئمة والمسألة محتم امادام اللفظ مشترك ،بحل ليسهذا  ،عن أقوال البصريين أو العكس

الصّبان  كان لكن يبقى أنه إذا ،الفقهاء الكبار اختلفوا فيها واللغة العربية ال شك أنها هي األصل
ونص في  :ويقول ،ثم يقول الشيخ هذا خالف التحقيق مشكلة ئاوهو من أئمة الفن قرر شي

ي قوله ثالثة ويقول بما ذكره الشارح يرد ما استدل به بعض العلماء ف ،الموضوع كتاب في النحو
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 ؛وعلى أن شهادة النساء غير مقبولة ،قروء بأربعة شهداء على أن األقراء األطهار ال الحيض
ووجه الرد  ،ولو أريد النساء لقيل بأربع ،ولو أريد الحيض لقيل ثالث ،ألن الحيض جمع حيضة

ن ما جاء من الصبا كالميعني  ،ن انتهى منه بلفظهار هنا اللفظ ولفظ قرء وشهيد مذكر أن المعتب
هذا خالف  أئمة أنداد ال يرونه فما نقول أنمن فحول اللغة يرون هذا الكالم لكن هناك  ،فراغ

 رحمة هللا على الشيخ. ،هذا ما يراه الحمد هلل وله سلف ،التحقيق
 طالب: .............

 ين؟ أ
 طالب: .............

 ين؟أ
 طالب: لفظ قرء وشهيد..
 مذكران. ولفظ القرء وشهيد  ،هنا اللفظر ولفظ قرء وشهيد أن المعتب

وجزم بجواز مراعاة المعنى في لفظ العدد ابن هشام نقله عنه السيوطي بل جزم صاحب "
 "التسهيل..

 التسهيل البن مالك.
وشارحه الدماميني بأن مراعاة المعنى في واحد المعدود متعّينة قال الصّبان في حاشيته ما "

ن ذلك على سبيل الوجوب ويخالفه ما نقله السيوطي عن ابن قوله فبلفظه ظاهره أ" :نصه
ا أو بالعكس فإنه يجوز فيه وجهان هشام و يره من أن ما كان لفظه مذكر ا ومعناه مؤنث  

 ".ا ما في التسهيل للدمامينيويخالفه أيض  
 شرحه للدماميني التسهيل البن مالك.التسهيل 

 طالب: .............
 هذا المتن. ا،معن ذيالمجلد ال هذا  مثلالتسهيل مجلد 

 طالب: .............
ا جاء إلى لمّ  ،متن نثر البن مالك مطبوع ومتداول وشرحه للدماميني محقق شرح الكوكب المنير

 ،ىم عرفه ابن مالك بأنه ما يعّين المسمّ لَ العَ  :ألن الكوكب المنير قال ؛ملَ م أراد أن يعرف العَ لَ العَ 
لعلم من التسهيل بسطرين مع أن ابن مالك في األلفية قال في العلم جاء المحقق ونقل تعريف ا

 ا.اسم يعّين المسمى مطلق  
........................ 

 
 علماااااااااااااااااااااااااااااااه كجعفااااااااااااااااااااااااااااااار وخرنقاااااااااااااااااااااااااااااااا 

 باللفظ يعني. 
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ثة وأخواتها إن كان واحد المعدود مؤنث المعنى حقيقة أو وعبارة التسهيل تحذف تاء الثال "
مجازا قال الدماميني استفيد منه أن االعتبار في الواحد بالمعنى ال باللفظ فلهذا يقال ثالثة 

 ."بمؤنث اطلحات ثم قال في التسهيل وربما أّول مذكر 
 .طلحة

 طالب: طلحات.
حة طلحة طلحة لكن إذا كان المراد عندك ثالثة أشخاص كل واحد اسمه طل ذيهذا طلحات ال

 واحدة الطلح من الشجر.
 طالب: .............
 اللفظ والمعنى مؤنث.

ومّثل الدماميني  ،وربما أّول مذكر بمؤنث ومؤنث بمذكر فجيء بالعدد على حسب التأويل"
وللثاني بنحو ثالثة أنفس أي  ،لألول بنحو ثالث شخوص يريد نسوة وعشر أبطن يريد قبائل

وما جزم به صاحب التسهيل  ،خاص وتسعة وقائع أي مشاهد فتأمل انتهى منه بلفظهأش
 ،وشارحه من تعّين مراعاة المعنى يلزم عليه تعّين كون القرء في اآلية هو الطهر كما ذكرنا

ا قوله جاز مراعاة المعنى في التوضيح أن ذلك ليس قياسي   :ا ما نصهوفي حاشية الصبان أيض  
 "م عن ابن هشام و يره من أن ما كان لفظه..وهو خالف ما تقد

 ا ما نصه..وفي حاشية الصبان أيض  
 قوله..

 جاز مراعاة المعنى..
 "في التوضيح.."

 هو؟ ماالتوضيح  نعم
 ."قوله جاز مراعاة المعنى في التوضيح"

 ال، كتاب اسمه التوضيح.
 طالب: .............

إن كان يقصد بالتوضيح هذا ما شرحه التصريح شرح التوضيح هو شرح ألوضح المسالك ف
 صاحب التصريح فالمراد به أوضح المسالك.

 طالب: .............
 ال، هو قوله جاز مراعاة المعنى انتهى هذا يريد أن يعلق على هذا الكالم قال في التوضيح كذا.

ن ا وهو خالف ما تقدم عن ابن هشام و يره من أن ما كافي التوضيح أن ذلك ليس قياسي  "
لفظه مذكرا ومعناه مؤنثا أو بالعكس يجوز فيه وجهان أي ولو لم يكن هناك مرّجح للمعنى 

 "وهو خالف ما تقدم عن التسهيل وشرحه أن العبرة بالمعنى فتأمل انتهى منه وأما..
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لكن كون األولى ما اتحد فيه  ،وكونه يجوز هذا ويجوز هذا هذا ال إشكال فيه في لغة العرب
حاللفظ والمعنى  يعني  ،تواطأ فيه اللفظ والمعنى على التذكير أو على التأنيث ال شك أن هذا مرجّ 

ر ال شك أنه ألن اللفظ والمعنى مذكّ  ؛نا نقول أن المراد بالقرء الطهر وُأنّ ث ُألحقت التاء بالعددكون
لكن يبقى أن هناك مرجحات كثيرة للمعنى  ،لو لم يكن هناك من المرجحات إال هذا لقلنا به

ن كان معناه مؤنث  انتهى اإلشكال. ااآلخر ومع ذلك يجوز أن تلحق التاء لما لفظه مذكر وا 
 ،اآلية ٤الطالق:  ژ ۋ ٴۇ  ۈ ۈ ژوأما االستدالل على أنها الحيضات بقوله تعالى: "

 ."فيقال فيه إنه ليس في اآلية ما يعّين أن القروء الحيضات ألن األقراء ال تقال في األطهار
 هار.إال في األط

 "إال في األطهار؟"
 نعم.

 ".األقراء ال تقال إال في األطهار ألن"
 طالب: .............

 ال، ال تقال إال في األطهار التي يتخللها حَيض.
فإن ع دم الحيض ع دم معه اسم  ،ألن األقراء ال تقال إال في األطهار التي يتخللها حَيض"

 ؛األشهر على عدم الحيض مع كون العدة في الطهراألطهار وال مانع إذ ا من ترتيب االعتداد ب
ذا انتفى الالزم انتفى الملزوم فانتفاء الحيض يلزمه  ،ألن الطهر المراد يلزمه وجود الحيض وا 

ا على انتفاء األطهار المدلول عليه بانتفاء انتفاء األطهار فكأن العدة باألشهر مرتبة أيض  
 "الحَيض وأما..

مقابلة األشهر إنما هي بالحيض وأن من ال تحيض لكبر  ،شهر بالحَيضلكنه في اآلية مقابلة األ
ذا كانت تحيض فعدتها بالحيض انتهى اإلشكال. ،أو صغر فعدتها باألشهر  وا 

 طالب: .............
 ك هناك..ءورا ذيال

 طالب: .............
 ال، األطهار األقراء إنما ال تقال إال في األطهار التي يتخللها حيض.

 ب: .............طال
 ال تقال إال في األطهار.ال ال، احذف األطهار 

ألن  ؛لسقوطا فهو ظاهر  ٢٢٨البقرة:  ژ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ ژوأما االستدالل بآية "
ألن العدة باألطهار ال تمكن إال بتخلل  ؛كون القروء األطهار ال يبيح للمعتدة كتم الحيض

 ."تمة انقضاء الطهرالحيض لها فلو كتمت الحيض لكانت كا
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العلم ببراءة الرحم؟ براءة الرحم تعرف  أليسإذا نظرنا إلى حكمة العدة العلة من األمر باالعتداد 
ولذلك لما قال بعضهم إن الحامل  ؛بالحيض براءة الرحم بالحيض ال تعرف بالطهر أوبالطهر 

المسألة كلها ف ؟!تحيض كيف يجعل الحيض عالمة على براءة الطهر ومع ذلك نقول تحيض
 مرتكزة على الحيض الذي هو الدليل على براءة الرحم.

 طالب: .............
 هو؟ ما

 طالب: .............
 هو؟  ماإذ ا 

 طالب: .............
 هو؟ ما

 طالب: .............
 حيض؟ ب ليس أوحيض 

 طالب: .............
 ؟شرعي بالتمييز وبوقته وكذا يمشيحيض بمعناه ال

 : .............طالب
 ينفونه؟

 طالب: .............
طيب  ؟!حيض كيف نعرف أن هذه المرأة بريء وهي تحيض هافي ليسال يا شيخ لو كان في مدة 

من العدة ثم ولدت بعد شهرين ثالثة  خرجتثالث  مرتين، ،افترض أنها حائض وحاضت مرة
 أجل!  اتحيض مرة ما صار حيض ؟!يصير

 طالب: .............
 يخ اإلسالم يقوله.ش

 طالب: .............
 رتب عليه ويقول تحيض. كيفب األمر على براءة الرحم على الحيض يا شيخ كان ما رتّ 

ولو ادعت الحيض كانت كاتمة لعدم انقضاء  ،فلو كتمت الحيض لكانت كاتمة انقضاء الطهر"
في قال فيه إنه  «أقرائك دعي الصالة أيام»وأما االستدالل بحديث بحديث  ،الطهر كما هو واضح

ا على أن القرء يطلق على ا زائد  ال دليل في الحديث ألبتة على محل النزاق ألنه ال يفيد شيئ  
الحيض وهذا مما ال نزاق فيه وأما كونه يدل على منع إطالق القرء في موضع آخر على 

 ."الطهر فهذا باطل بال نزاق
 لى هذا.يعني ألنه من المشترك يطلق على هذا ويطلق ع
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وال خالف بين العلماء القائلين بوقوق االشتراك في أن  إطالق المشترك على أحد معنييه في "
أال ترى أن لفظ العين  ،موضع ال يفهم منه منع إطالقه على معناه اآلخر في موضع آخر

له فهل تقول إن إطالقه تعالى لفظ العين على الباصرة في قو  مشترك بين الباصرة والجارية مثال  
اآلية يمنع إطالق العين في   ٤٥المائدة:  ژ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ژ

والحق الذي ال شك فيه أن   ١٢الغاشية:  ژ ڱ    ڳ   ڳ ڳ ژموضع آخر على الجارية كقوله 
 ."المشترك يطلق على كل واحد من معنييه أو معانيه في الحال المناسبة لذلك

 يحدد ذلك السياق.والذي 
 والقرء.

ثم  -عليه الصالة والسالم-في كتاب هللا أو في سنة نبيه لو وقفت على لفظ غريب يعني مثل ما 
رب أو شرح القاموس أو في في لسان العذهبت إلى كتب اللغة وتجد لهذا اللفظ عشرة معاني 

 بهوجدت عشرة معاني كل هذه المعاني مطلوبة في هذا اللفظ الذي ورد  ،ها من المطوالتر غي
 حد فالذي يحدده السياق.مطلوب واال ال ؟النص

مناسب للحيض دون الطهر ألن الصالة إنما  «دعي الصالة أيام أقرائك»والقرء في حديث "
تترك في وقت الحيض دون وقت الطهر ولو كان إطالق المشترك على أحد معنييه يفيد منع 

طلقه على ألنه كلما أ ؛إطالقه على معناه اآلخر في موضع آخر لم يكن في اللغة اشتراك أصال  
مع أنا قدمنا تصريح النبي  ،أحدهما منع إطالقه له على اآلخر فيبطل اسم االشتراك من أصله

 ."في حديث ابن عمر المتفق عليه بأن الطهر هو العدة -صلى هللا عليه وسلم-
ثم تحيض  ،حديث ابن عمر في الطالق طلق امرأته وهي حائض فأمره أن يراجعها حتى تطهر

رنا في الخروج من العدة؟ هذا يذكّ   أواآلن حديث ابن عمر في في الطالق  ،عدةثم تطهر فتلك ال
فقال  «مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر»وذكر قصة ابن عمر  ابشخص حقق كتاب

 كانت العدة قبل الطالق يمشي مع كالم الشيخ هنا. ،وذلك لما كانت العدة قبل الطالق
 طالب: .............

 تخرج بها من العدة. تيكالم حديث ابن عمر هذه العدة عدة األطهار اللشيخ نّزل اسمع هذا ا
 طالب: .............

ا غير حائض في وأن تكون طاهر   ،العدة التي ُيطلَّق لها النساء في الوقت الذي تطلق له النساء
 طهر لم تجاَمع فيه.
 طالب: .............

الكالم  ،تباط إليقاع الطالق بالعدة ونهايتها ما له ارتباطقبل العدة يعني الطالق له وقت وال ار 
 فيما تنتهي به العدة وحديث ابن عمر في الوقت الذي يصح فيه الطالق.
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 طالب: .............
 كيف؟

 طالب: .............
 لكن الحديث هل له عالقة بنهاية العدة؟ نعم

 طالب: .............
 قبل؟! نقول لما كانت العدة تريد أنأو 

 طالب: .............
يرى طالق الحائض؟ سؤال ما يرى طالق  اليرى طالق الحائض ومذهبه مذهب مالك  الالشيخ 

قبل عدتهن وهي حائض ما نعتبر ما يقع  ،الحائض مالك؟ األربعة كلهم يرون طالق الحائض
ض كان كالمك يرون طالق الحائ القلت؟ نعم لو كانوا  ذيله عالقة بال ليسأو هذا الطالق؟! 

 لكنهم يرون طالق الحائض. ،اوجيه
 طالب: .............

 كّمل يا شيخ. ،ال، هو مشترك لفظي من حيث اللغة في األصل في لغة العرب
ألن في العلماء من ضعفه  «دعي الصالة أيام أقرائك»وكل هذا على تقدير صحة حديث "

 ."ومنهم من صححه
 ال شك في صحته.

ه ال يقل عن درجة القبول إال أنه ال دليل فيه لمحل النزاق ولو كان فيه والظاهر أن بعض طرق"
وكذلك اعتداد األمة  ،ا بما هو أقوى منه وأصرح في محل النزاق وهو ما قّدمنالكان مردود  

 ."ال يعاَرض ما قّدمنا -صلى هللا عليه وسلم-بحيضتين على تقدير ثبوته عنه 
 يعار ض.

صح منه وأصرح في محل النزاق واستبراؤها بحيضة مسألة أخرى ال يعاِرض ما قدمنا ألنه أ"
 ."ألن الكالم في العدة ال في االستبراء

العدة واالستبراء إنما شرعا للجزم ببراءة الرحم  ،والمقصود من العدة واالستبراء العلم ببراءة الرحم
 وذلك ال يكون إال بالحيض.

 طالب: .............
 الالراجح من معنيي المشترك كل له دليله والمسألة طويلة  ماظ مشترك ال، هي المسألة مسألة لف

 تنحسم.
ورد بعض العلماء االستدالل باآلية والحديث الدالين على أنها األطهار بأن ذلك يلزمه االعتداد "

بالطهر الذي وقع فيه الطالق كما عليه جمهور القائلين بأن القروء األطهار فيلزم عليه كون 
ا من الثالث وذلك خالف ما دلت عليه اآلية من أنها ثالثة قروء كاملة مردود ين وكسر  العدة قرأ
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بأن مثل هذا ال تعاَرض به نصوص الوحي الصريحة و اية ما في الباب إطالق ثالثة قروء 
والمراد شهران وكسر   ١٩٧البقرة:  ژ ٻٻ ٻ ٱ ژعلى اثنين وبعض الثالث ونظيره قوله 

هو الذي  -صلى هللا عليه وسلم-ي أسماء العدد يقال فيه إن النبي وادعاء أن ذلك ممنوق ف
ا أن ذلك مراد هللا في كتابه دة مبيِّن  ذكر أن بقية الطهر الواقع فيه الطالق الواقع فيه الطالق عِ 

من أن اآلية والحديث المذكورين يداّلن على أن  -رحمهم هللا -وما ذكره بعض أجالء العلماء
ا من ظاهر اللفظ كما ترى األقراء الحيضات ب بل لفظ اآلية والحديث المذكورين صريح  ،عيد جدًّ

 ."في نقيضه هذا هو ما ظهر لنا في هذه المسألة وهللا تعالى أعلم ونسبة العلم إليه أسلم
 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.. 


